


 

שותפה ומנהלת מחלקת  
 הגבלים עסקיים ותחרות



 "Margin Squeeze"-דוקטרינת ה

בנושא ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטיכנס 
 2015, באפריל 30 מחלקת הגבלים עסקיים, בוגר-ד טל אייל"עו 

 עליוהוא אינו חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך , הכלול במצגת זו הוא מידע כללי בלבד
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Margin Squeezeדוקטרינת 

כללי

 הפועלת בשני מקטעיםדומיננטית פירמה �

 )תשומה חיונית(מקטע סיטונאי �

 מקטע קמעונאי�

 במקטע הקמעונאישולי רווח למתחרות לא מותיר שגובה במקטע הסיטונאי המחיר �

 חשש לדחיקה>-) מחיר קמעונאי> מחיר סיטונאי " (מרווח שלילי" –מקרה מובהק �

 שנוי במחלוקת -האיסור �

 עילה עצמאיתאינה  Margin Squeeze –המשפט האמריקאי �

 הכרחייםתנאים האיסור מתגבש בהתקיים מספר  –המשפט האירופי �
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Margin Squeezeדוקטרינת 

? Margin Squeezeעל לאסור יש האם

 מרווח לא מספק מהווה אינדיקציה למחיר לא הוגן –תמיכה באיסור �

 מחיר קמעונאי נמוך מדי/ מחיר סיטונאי גבוה מדי�

 Pacific Bell Vs. Linkline (2009)ב "ש העליון בארה"ביהמ –הסתייגות מהאיסור �

"If both the wholesale price and the retail price are independently

lawful, there is no basis for imposing antitrust liability simply

because a vertically integrated firm's wholesale price happens to

be greater than or equal to its retail price".  
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Margin Squeezeדוקטרינת 

פגיעה בתחרות וצינונה –הדוקטרינה מאימוץ הנובעים חששות 

 קרלטון' פרופ�

"There are very few empirical examples of successful predation. At the same time, price reductions

generally benefit consumers, and consumers would suffer if firms were fearful of competing by lowering

price…”

“Using a general theory of price squeeze to create antitrust liability is likely to chill competition and harm

consumers.”

�Pacific Bell vs. Linkline (2009) 

"In cases seeking to impose antitrust liability for prices that are too low, mistaken inferences are

‘especially costly, because they chill the very conduct the antitrust laws are designed to protect’”. 
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Margin Squeezeדוקטרינת 

לישראלייבוא הדוקטרינה 

 כספיבדבר סוג המעשים והמחדלים לעניין עיצום הודעה  - �2012

 "(margin squeeze)תמחור של הצרת מרווח "

קביעה בדבר ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי - 2014נובמבר �

 תמחור בתחום הטלפוניה פרקטיקת�

אלא  )מחיר נמוך לטלפוניה/ מחיר מופרז על שירותי אינטרנט(לא המחיר �

 )בין המחיר לצרכן למחיר התשתית עליה ספקו המתחרות טלפוניה(הפער 
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Margin Squeezeדוקטרינת 

עובדות המקרה -בזק הקביעה בעניין 

אינטרנטתשתית שירותי ובתחום מונופול מוכרז בתחום שירותי טלפוניה  – בזק�

 חודשים   3למשך , דקות 200, ₪ 20 –בזק יוצאת במבצע בשירותי טלפוניה  – 2011ינואר �

 )₪ 60 –בסיום ברירת מחדל (ללא התחייבות , חודשים 6 –תקופת ההטבה �
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מחירשירותים 

שירותי  + שירותי תשתית אינטרנט בזק

טלפוניה

N + 20

מתחרה העושה  

שימוש בטכנולוגיית  

VoB

+  (ADSL Only)אינטרנט תשתית 

שירותי  + שירותי תשתית אינטרנט 

VoBטלפוניה נייחת בשיטת 

VoB + N + 25



Margin Squeezeדוקטרינת 

הקושי לגישת הממונה –בזק בעניין הקביעה 

מרווח שלילי�

 VoBהמתחרות היו צריכות להפסיד כדי לספק שירותי טלפון מתחרים �

יותר משירותי הטלפון  ₪  5הוא נדרש לשלם  VoBעוד לפני שהלקוח משלם על שירותי �

 של בזק

 מקרה מובהק כי מתקיים מרווח שלילי:מסקנת הממונה�

 ללא קשר לעלויות מתחרה יעיל כמו הפירמה הדומיננטית�

 הצרת מרווחים אסורה פרקטיקת�
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Margin Squeezeדוקטרינת 

Margin Squeezeהיבטים רלוונטיים בבחינה של 

)אפילו באירופה נדרשים עוד תנאים(מרווח לא מספק הוא לא מספק  -לא עניין טכני �

)לא מספק/ גם בהתקיים מרווח שלילי(משך הפרקטיקה �

 ).לא בגדר ניצול מעמד לרעה(חודשים  BT - 10פרשת �

 ) מעמד לרעהבגדר ניצול לא (חודשים  BskyB ,16פרשת �

 )פרקטיקה אסורה(שנים  4 -יותר מ –טלקום  דויטשהפרשת �

)פרקטיקה אסורה(שנים  5-יותר מ – טלפוניקהפרשת �

)מבט כולל על המקטע הקמעונאי -גם מבחינת המתחרים (הצעה ספציפית לעומת הסתכלות כוללת �

(super dominance)היעדר תחליפים ממשיים במקטע התשומה �

 יש צורך להוכיח פוטנציאל לפגיעה ממשית בתחרותהאם �
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תמצית המחלוקת בעניין בזק

20-25 = -5

-5 < 0

)?( ל.ש.מ
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